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УТВЪРДИЛ:          /П/ 

 

МЛАДЕН МИНЧЕВ 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ 

И ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 29 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

 ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ 

ОБЛАСТ СИЛИСТРА 

 

 

 

Днес, 23 януари 2017 г. в 11.00 ч. в заседателната зала на Областна администрация 

Силистра се проведе заседание на Областната комисия по транспорт. За заседанието бяха 

изпратени покани с дневния ред до всички членове на комисията. 

 

Г-н Младен Минчев направи проверка на кворума. Присъстват 13 от членовете на 

Областната комисия по транспорт или техни надлежно упълномощени представители. При 

наличието на кворум г-н Младен Минчев откри заседанието.  

 

Г-н Младен Минчев предложи за гласуване следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Разглеждане на искане от община Алфатар с входящ № 1-964-2/03.01.2017 г. за 

изменение на МР № СС-07-003 на автобусна линия Чуковец - Алфатар - Силистра - Чуковец; 

2. Разглеждане на искане от община Силистра с входящ № 1-1239/16.12.2016 г. за 

изменение на МР № СС-01-006 на автобусна линия Силистра - Алфатар; 

3. Разглеждане на искане от община Силистра с входящ № 1-793/10.08.2016 г. за 

закриване на МР № СС-01-016 на автобусна линия Силистра - Дулово; МР № СС-01-019 на 

автобусна линия Силистра – Дулово; МР № СС-01-031 на автобусна линия Силистра – Малък 

Преславец; МР № СС-01-033 на автобусна линия Силистра – Малък Преславец; МР № СС-01-

042 на автобусна линия Силистра – Тутракан; 

4. Разглеждане на искане от община Силистра с входящ № 1-1025/17.10.2016 г. за 

изменение на МР № СС-015/1 и МР № СС-01-015/2 на автобусна линия Силистра - Добротица; 

5. Разглеждане на искане от община Главиница с входящ № 1-439/28.04.2016 г. за 

закриване на МР № СС-04-001 на автобусна линия Дичево - Силистра; МР № СС-04-004 на 

автобусна линия Главиница – Дулово и обратно; МР № СС-04-005 на автобусна линия Падина 

– Тутракан – Падина; МР № СС-04-006 на автобусна линия Главиница – Тутракан – 

Главиница; 
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6. Други. 

 

Г-н Ивелин Чолаков предложи в точка 6 „Други“ да бъде разгледано предложение на 

Община Силистра за преминаване на МР № СС-01-002; МР № СС01-003; МР № СС-01-004 и 

МР № СС-01-005 от квотата на Община Силистра към квотата на Община Ситово. 

 

След явно гласуване, с 13 гласа „ЗА“; 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, 

на основание чл. 19 от правилника на ПКТ, комисията 

 

РЕШИ: 

 

ПРИЕМА дневния ред. 

 

 

по точка 1 

 

Г-н Младен Минчев даде думата на г-жа Стефка Жекова, представител на Община Алфатар. 

 

Г-жа Жекова заяви, че Община Алфатар поддържа направеното предложение за изменение на 

маршрутно разписание МР № СС-07-003 на автобусна линия Чуковец - Алфатар - Силистра - 

Чуковец. Г-жа Жекова обясни, че промяна в маршрутното разписание се налага, поради 

промяна на началния час на учебните занятия – 08.00 ч., произтичаща от влезлия в сила от 

01.08.2016 г. Закон за предучилищното и училищното образование и стандартите към него. Г-

жа Жекова поясни, че изменението на маршрутното разписание се състои в промяна в 

началния час на тръгване от 6.00 ч. на 6.30 ч. и е необходимо за удобството на над 27 деца, 

пътуващи по линията, като родителите им са се обърнали към Кмета на Община Алфатар за 

съдействие. 

 

Г-н Младен Минчев покани присъстващите да гласуват предложеното изменение на  

маршрутно разписание № СС-07-003 на автобусна линия Чуковец - Алфатар - Силистра - 

Чуковец. 

 

След явно гласуване, с 13 гласа „ЗА“; 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, 

на основание чл. 19 от правилника на ПКТ, комисията 

 

РЕШИ: 

 

ПРИЕМА предложението за изменение на маршрутно разписание № СС-07-003 на автобусна 

линия Чуковец - Алфатар - Силистра –Чуковец. 

по точка 2 

 

Г-н Младен Минчев даде думата на г-н Ивелин Чолаков, представител на Община 

Силистра. 

 

Г-н Ивелин Чолаков заяви, че Община Силистра поддържа направеното предложение за 

изменение на маршрутно разписание № СС-01-006 на автобусна линия Силистра - Алфатар. Г-

н Чолаков поясни, че предложението е по молба на Кмета на Община Алфатар и е във връзка 
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със заявено желание на родители на ученици, които посещават учебни заведения в гр. 

Силистра и е съобразено с часа на приключване на учебните занятия. Г-н Чолаков поясни, че 

изменението на маршрутното разписание се състои в промяна на началните часове на 

тръгване, съответно от 14.10 ч. на 14.55 ч. и от 15.10 ч. на 15.55 ч., като в маршрута са 

включени четири нови спирки, намиращи се на територията на гр. Силистра – „Сан Стефано“, 

„Янко Тодоров“, „Митница“ и „ДАП“, а спирка „Горско стопанство“ отпада. 

 

Г-н Младен Минчев покани присъстващите да гласуват. 

 

След явно гласуване, с 13 гласа „ЗА“; 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, 

на основание чл. 19 от правилника на ПКТ, комисията 

 

РЕШИ: 

 

ПРИЕМА предложението за изменение на маршрутно разписание № СС-01-006 на автобусна 

линия Силистра - Алфатар. 

 

 

по точка 3 

 

Г-н Младен Минчев даде думата на г-н Ивелин Чолаков, представител на Община 

Силистра. 

 

Г-н Ивелин Чолаков заяви, че Община Силистра поддържа направеното предложение за  

закриване на маршрутно разписание № СС-01-016 на автобусна линия Силистра – Дулово, 

маршрутно разписание № СС-01-019 на автобусна линия Силистра – Дулово, маршрутно 

разписание № СС-01-031 на автобусна линия Силистра – Малък Преславец, маршрутно 

разписание № СС-01-033 на автобусна линия Силистра – Малък Преславец и маршрутно 

разписание № СС-01-042 на автобусна линия Силистра – Тутракан. Г-н Чолаков поясни, че 

предложението е на основание чл. 29а, т.3 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози с автобуси и с 

оглед оптимизиране на областната транспортна схема. 

Г-н Валентин Проданов помоли маршрутните разписания, обслужващи Малък Преславец, а 

именно СС-01-031 и СС-01-033 за момента да не бъдат закривани, като поясни, че Община 

Главиница е в процес на обновяване на общинската си транспортна схема и за в бъдеще 

населените места по маршрута ще бъдат обезпечени с общински линии, но за момента 

маршрутни разписания № СС-01-031 и № СС-01-033 са необходими. 

Г-н Ивелин Чолаков заяви, че маршрутните разписания не са възложени и не се изпълняват, 

поради липса на желание от страна на превозвачите. 

Г-н Николай Петров уточни, че за да бъде избегнато закриването на маршрутните 

разписания е възможно те да преминат от квотата на Община Силистра към квотата на 

Община Главиница и да бъдат проведени нови процедури за възлагане съгласно разпоредбите 

на Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени превози с автобуси. 

Г-н Ивелин Чолаков и г-н Валентин Проданов се съгласиха с този вариант. 

. 

Г-н Младен Минчев покани присъстващите да гласуват. 



 

4 
 

 

 

След явно гласуване, с 13 гласа „ЗА“; 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, 

на основание чл. 19 от правилника на ПКТ, комисията 

 

РЕШИ: 

 

1. ПРИЕМА предложението за закриване в частта, касаеща маршрутни разписания 

№ СС-01-016 на автобусна линия Силистра – Дулово, № СС-01-019 на автобусна линия 

Силистра – Дулово и № СС-01-042 на автобусна линия Силистра – Тутракан. 

2. Маршрутни разписания № СС-01-031 и № СС-01-033 на автобусна линия 

Силистра – Малък Преславец ПРЕМИНАВАТ ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 

В КВОТАТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА. 

 

по точка 4 

 

Г-н Младен Минчев даде думата на г-н Ивелин Чолаков, представител на Община 

Силистра. 

 

Г-н Ивелин Чолаков заяви, че Община Силистра поддържа направеното предложение за 

изменение на маршрутни разписания № СС-01-015/1 и № СС-01-015/2 на автобусна линия 

Силистра – Добротица, като поясни, че изменението се състои в изпълнението на линиите - да 

бъде до с. Добротица в неделя и до с. Ирник и с. Босна в понеделник, вторник, сряда, 

четвъртък, петък и събота. Г-н Чолаков поясни, че предложението е по молба на Кмета на 

Община Ситово. 

Г-н Валентин Проданов заяви, че част от маршрута се засича с линията Бащино – Силистра 

от квотата на Община Главиница, която от няколко месеца не се изпълнява поради изтичане 

на договора, но за която в момента има искане към Областния управител за предприемане на 

спешна мярка. Г-н Проданов поясни, че искането за предприемане на спешна мярка е поради 

заявен интерес от страна на превозвач, който би могъл да откаже да изпълнява линията при 

препокриване на часове и спирки по маршрута. 

Г-н Ивелин Чолаков заяви, че предприемането на спешна мярка не е трайно обезпечаване на 

транспортната необходимост на населените места и че те не бива да бъдат оставяни без 

транспорт. 

Г-жа Мая Хараланова попита от коя община са населените места, където има препокриване 

на часове и спирки. 

Г-н Валентин Проданов поясни, че населените места са в Община Ситово. 

Г-н Ивелин Чолаков заяви, че до този момент линията се е изпълнявала със същите часове и 

досега не е постъпвало възражение от страна на Община Главиница. Г-н Ивелин Чолаков 

поясни, че Кметът на Община Ситово, като основна заинтересована страна, е съгласувал 

проектите за изменение на маршрутните разписания. 

 

Г-н Младен Минчев покани присъстващите да гласуват. 

 

След явно гласуване, с 11 гласа „ЗА“; 1 глас „ПРОТИВ“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, на 

основание чл. 19 от правилника на ПКТ, комисията 

 

РЕШИ: 
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ПРИЕМА предложението за изменение на маршрутни разписания № СС-01-015/1 и № СС-01-

015/2 на автобусна линия Силистра – Добротица. 

 

 

по точка 5 

 

Г-н Младен Минчев даде думата на г-н Валентин Проданов, представител на Община 

Главиница. 

 

Г-н Валентин Проданов заяви, че предложението е направено през 2016 г., но към момента 

има проявен интерес от страна на превозвач за една от линиите. 

Г-жа Мая Хараланова попита кога са включвани линиите в процедури за възлагане, така 

като от приложената документация към искането на Община Главиница не е ясно. 

Г-н Валентин Проданов поясни, че линиите са включвани в процедури за възлагане през 

2003 или 2004 г. 

Г-н Ивелин Чолаков заяви, че без членовете на Областната транспортна комисия да бъдат 

запознати с документацията по случая не могат да вземат решение за закриване на автобусни 

линии. 

Г-жа Мая Хараланова попита защо досега линиите не са предлагани за закриване. 

Г-н Валентин Проданов поясни, че линиите не са предлагани за закриване, за да не бъде 

ограничена транспортната обезпеченост на населението, но въпреки това, интерес е проявен 

само към една от линиите. 

Г-жа Мая Хараланова заяви, че е по-лесно да се оптимизира маршрута, отколкото да бъдат 

закривани маршрутни разписания и при необходимост да се създават нови. 

Г-н Валентин Проданов ОТТЕГЛИ предложението на Община Главиница за закриване на 

маршрутни разписания № СС-04-001 на автобусна линия Дичево – Силистра, № СС-04-004 на 

автобусна линия Главиница – Дулово и обратно; № СС-04-005 на автобусна линия Падина – 

Тутракан – Падина; № СС-04-006 на автобусна линия Главиница – Тутракан – Главиница. 

 

по точка 6 

 

Г-н Младен Минчев даде думата на г-н Ивелин Чолаков, представител на Община 

Силистра. 

Г-н Ивелин Чолаков заяви, че предложението на Община Силистра за преминаване на 

маршрутни разписания № СС-01-002, № СС01-003, № СС-01-004 и № СС-01-005 от квотата на 

Община Силистра към квотата на Община Ситово е продиктувано от проблеми с намирането 

на превозвач по линиите. Г-н Ивелин Чолаков поясни, че договорът на превозвача изтича на 

31 май 2017 г. и че линиите обслужват предимно населени места в Община Ситово. 

Г-н Николай Петров поясни, че на заседанието не присъства представител на Община 

Ситово за становище по въпроса. 

 

Г-н Младен Минчев покани присъстващите да гласуват. 

 

След явно гласуване, с 5 гласа „ЗА“; 0 гласа „ПРОТИВ“ и 8 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, 

на основание чл. 19 от правилника на ПКТ, комисията 
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РЕШИ: 

 

ОТХВЪРЛЯ предложението на Община Силистра за преминаване на маршрутни разписания 

№ СС-01-002, № СС01-003, № СС-01-004 и № СС-01-005 от квотата на Община Силистра към 

квотата на Община Ситово. 

 

 

Г-н Младен Минчев попита дали има други въпроси, които да бъдат обсъдени. 

 

Такива нямаше. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, г-н Младен Минчев закри заседанието. 

 

 

 

 

ПРИСЪСТВАХА: 

 

1. Младен Минчев – зам. областен управител на област Силистра и зам. председател на 

ОКТ; 

2. инж. Ивелин Чолаков – гл. експерт „ТДРР“ в Община Силистра; 

3. Джейлян Даил – специалист „ТПУ“ в Община Дулово; 

4. инж. Димитър Велчев – член на УС на КАПБ; 

5. д-р инж. Евгени Аврамов – директор ОО „Автомобилна администрация“; 

6. Валентин Проданов – старши специалист „РЛРКТТА“ в Община Главиница; 

7. Георги Чобанов – гл. експерт ИДЛ в Община Тутракан; 

8. Николай Николов – н-к сектор „Пътна полиция“, ОД на МВР Силистра; 

9. Мая Хараланова – представител на НСПАБ; 

10. Стелиян Николов – Председател на БКТВП – клон Силистра; 

11. Даринка Жекова – гл. специалист ИРД в ОПУ Силистра; 

12. Стефка Жекова – секретар на Община Алфатар; 

13. Маргарита Бочева-Костадинова – старши юрисконсулт в Областна администрация 

Силистра; 

14. Веселина Милушева – Районна прокуратура Силистра 

15. Николай Петров – старши експерт в Областна администрация Силистра и секретар на 

Областната комисия по транспорт. 

 

 

 

Протоколчик: Николай Петров, секретар на ОКТ                 /П/ 


